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Gisteravond in Pauw en Witteman, vanochtend in het Algemeen Dagblad : Mr. Liesbeth 
Zegveld die al eerdere aangiftes deed bij het Nederlandse O.M. vanwege mogelijke 
participatie van Jorge Zorreguieta aan een regime dat zich schuldig heeft gemaakt aan 
misdaden tegen de menselijkheid en die om voor de hand liggende redenen werd afgewinpeld, 
heeft wederom aangifte gedaan, daar er nieuw bewijsmateriaal naar voren is gekomen, 
waaruit blijkt dat Jorge Zorreguieta wel geweten moet hebben  over de verdwijningen van 
personeelsleden van de INTA waar hij als Staatssecretaris van Landbouw o.a. voor 
verantwoordelijk was. Daarom rozen voor mr. Liesbeth Zegveld.

 Laten wij beginnen Mr. Zegveld vanaf deze plaats te feliciteren met haar 
doorzettingsvermogen en volhardendheid om een zaak die een nogmaals om begrijpelijke 
redenen door het Nederlandse O.M.  zo diep mogelijk onder het tapijt geschoven wordt, weer 
aan te kaarten en wederom nieuwe feiten boven tafel te brengen.

Voor de lezers die ons al een tijd volgen zal dit hernieuwde aangifte een bevestiging zijn van 
wat velen met ons denken, namelijk dat er vanuit paleis Noordeinde via geheime paden zeker 
druk wordt uitgeoefend om het O.M. Nu  hebben verschillende zaken in de afgelopen jaren 
bewezen dat de kwaliteit van het Nederlandse O.M, niet veel onderddoet voor dat van b.v. 
Zimbabwe of Afghanistan, waar ook slechts telt wie je kent.

Het commentaar van veel Nederlanders dat je een dochter niet de mogelijke misdaad van haar 
vader aan kunt rekenen, is uiteraad valabel, maar zoals wij reeds schreven ons land gaat wel 
een primeur krijgen door het eerste momenteel regeerende vorstenhuis te zijn, waar de 
(toekomstige) koningin de dochter is van een wegens oorlogsmisdaden verdachte vader. Het 
Argentijnse O.M. heeft inmiddels ook een onderzoek opgestart naar de rol van Jorge 
Zorreguita, daar uit getuigenverklaringen duidelijk naar voren is gekomen dat Zorreguieta 
geweten moet hebben van de plotselinge verdwijningen van zijn personeelsleden, iets dat hij 
stelselmatig heeft ontkend.

En wij herhalen nog maar eens wat wij eerder schreven, de hypocriet aandoende bewering dat 
je een kind niet de daden van de vader aan mag rekenen ( Miep Krol van de 50 Plus partij 
wees daar nog eens op in de uitzending van P en W ) houdt zoals veel zaken in ons land 
slechts selectief stand. Zou uw zoon of dochter immers met de zoon of dochter van een 
bekende misdadiger naar huiskomen om huwelijksplannen bekend te maken, dan durven wij 
zonder aarzelen te stellen, dat de dappere houding die onze landgenoten ten toon spreiden 
zolang het maar gaat om zaken die zich ver van hun bed afspelen, opeens omslaat als het blad 
aan de boom en al het principiële geprietpraat wat momenteel weer de ronde zal gaan doen is 
vergeten. Nogmaals onze latente NSB houding blijft sluimeren.

Maar zoals ook al vaker geschreven, ons zgn. vorstenhuis heeft minder problemen met wie zij 
in hun midden aannemen, de voorbeelden lopen terug tot voor de 2e wereldoorlog, Bernhard,  



daarna Claus wiens drang naar geld het kennelijk won van zijn adoratie voor het mannelijk 
geslacht,  Mabel Los, toch ook niet van alle smetten vrij, kortom als wij de oranjes vergelijken 
met de vorsten van omringende landen waar ook wel eens iets verkeerd gaat, winnen zij met 
vlag en wimpel de prijs  van “wij nemen het niet zo nauw” .

De hernieuwde aangifte van mr. Zegveld komt uiteraard op een taktisch prima moment. 
Terwijl de radio , de MSM , de TV over elkaar heen buitelen om maar nieuwe ” leuke 
wetenswaardigheden ” over de oranjes te spuien, zal het de oplettende Nederlander niet 
ontgaan zijn, dat het imago van de familie tanende was en dat er daarom een P.R. campagne 
op touw gezet moest worden. Nog eens zeggen dat W.A. zo veel over water weet, Maxima 
een begaafde econome en investment banker is, Beatrix met haar reisjes de Nederlandse 
industrie volstopt met orders die anders aan hun neus waren voorbij gegaan ( hoort u trouwens 
nog wel eens wat over deze orders ? ) dit alles werkte niet meer. Dus moest  er aan de 
noodrem getrokken worden om te trachten de monarchie in stand te houden. En wat kun je 
dan beter bedenken dan een feestje bouwen op kosten van een ander , dit overigens ook weer 
volgens goede oranje traditie.

Beatrix gaf al te kennen dat ze i.v.m. de economische situatie geen “oprot premie ” wilde 
ontvangen van de burgers.  Hadden wij geweten dat het daaraan schort, waren wij graag met 
de pet rond gegaan om het geld voor een dergelijke premie te verzamelen, maar dan gelijk 
voor de gehele familie. Een boot bij Hoek van Holland had er ook nog wel afgekund en waren 
wij zelfs komen uitzwaaien.


